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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Odbiór, transport

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów z nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych,

na których powstają odpady komunalne”.
Numer ogłoszenia: 520972-N-2017 z dnia 30.05.2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,

że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej

treści:

Zapytanie I

1. Zamawiający w SIWZ oraz we Wzorze Umowy w punkcie 2.4 dotyczącym „selektywnie

zebranych odpadów komunalnych frakcji: papier, metal, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacj popiół” określił, iż
„,wykonawca winien składając ofertę przyjąć wzrost ilości produkowanych odpadów w
oparciu o własne doświadczenia oraz założenia wzrostu produkcji odpadów
określonych w planie gospodarki odpadami województwa śląskiego” Punkt 2.3 dotyczy
odpadów niesegregowanych (zmieszanych) — co należy uznać za słuszne- takiego

zapisu nie zawiera. Utarte bowiem orzecznictwo (patrz np..” Sygn. Akt VCa3O65/13, KIO

706/14, KIO 2941/12) uznaje za niedopuszczalne przerzucanie na Wykonawców całości

ryzyka związanego z niedoszacowaniem przez Zamawiającego ilości odpadów.

Niemniej Zamawiający w Punkcie 3.11. określił szacunkową ilość zmieszanych

odpadów komunalnych w całym okresie zamówienia na 850 Mg czyli 425 Mg rocznie

bez podania informacji czy po osiągnięciu wskazanej ilości odpadów Wykonawcy

będzie przysługiwało:
a) zwiększenie wynagrodzenia, czy też
b) umowa zostanie uznana za wykonaną a całości wynagrodzenia o którym mowa

w 7 ust I umowy zapłacona Wykonawcy?
Mechanizm rekompensaty ewentualnego niedoszacowania wielkości zamówienia przez

mawiającego jest tym bardziej konieczny, gdy spojrzy się na (przywołany w punkcie 2.2.

dotyczącym odpadów selektywnie zebranych) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami,

który zakłada średnią roczną ilość odpadów zmieszanych na poziomie 225 kg na

mieszkańca. Wg szacunku zamawiającego przewidziano 88 kg/mieszkańca na rok (425

Mg/4825 osób) — czyli 39% zakładanych w Planie ilości W związku z powyższym

wnosimy również o wykreślenie z Rozdziału )O(lI zapisu: „Zamawiający nie przewiduje

udzielania zamówień uzupełniających”

Ad. 1.
Zamawiający podtrzymuje, że zapisy projektu umowy dotyczące wynagrodzenia

Wykonawcy są jasne i nie wymagają wprowadzenia zmian. Wykonawcy przysługuje

wynagrodzenie ryczałtowe przez cały okres trwania umowy. W formularzu ofertowym

Wykonawca winien podać skalkulowaną kwotę całości zamówienia, która zostanie

podzielona na 24 miesiące, czyli okres jej trwania. Zapisy w Rozdziale XXII pozostają bez

zmian.

1



2. Przy sporządzaniu oferty ilość zebranych odpadów jest kluczowym elementem

cenotwórczym zarówno dla wyceny kosztów transportu jak i zagospodarowania. Jak

zatem Zamawiający wyobraża sobie zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy, gdy ilość

odebranych odpadów wzrośnie dwukrotnie w stosunku do ilości szacowanej?

Ad. 2.
Zamawiający określił szacunkową ilość odpadów na podstawie sprawozdań

przedsiębiorstw wykonujących usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów

komunalnych z terenu gminy Lelów w latach 2014- 2016. Dane demograficzne gminy

wskazują na powolny spadek mieszkańców. Ilość wytworzonych odpadów zmieszanych

w latach2Ol4 - 2016 wynosiła kolejno: 407,6, 399,20 335,86 Mg. Biorąc pod uwagę

tendencję spadkową liczby mieszkańców a zakładając wzrost ilości wytworzonych

odpadów przyjęto szacunkową ilość wytworzonych odpadów zmieszanych na 425 Mg

rocznie.

3. Zamawiający określił w punkcie 3.8. liczbę worków przeznaczonych do selektywnej

zbiórki odpadów biodegradowalnych na 60.000 szt. Przyrównując ilości worków do

szacunkowej ilości odpadów wynika, iż w jednym worku odebrane będzie (14.000

kg/60. 000 szt. + 10%) 0,25 kg odpadów. Wg. naszego doświadczenia przywołana ilość

winna zawierać się w przedziale 15-20 kg/worek. Wnosimy zatem o zmianę ilości

niezbędnych do realizacji worków dla zbiórki odpadów biodegradowalnych na 1.000

sztuk

Ad. 3.
Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie 3.8. SIWZ „Liczba worków do selektywnej

zbiórki odpadów”, ppkt d) otrzymuje brzmienie:
„d) brązowe — 1000 szt.”
oraz odpowiednio treść 4 rozdz. III pkt 3.8 ppkt d) wzoru umowy.

4. W punkcie 4.8 podpunkt 12 zamawiający żąda przechowywania nagrań z rejestratora

wideo w rozdzielczości FulI HD przez okres realizacji umowy i rok po jej zakończeniu.

Godzinne nagranie w takiego filmu zajmuje pojemność 4 Gb. Miesięczna realizacja

zamówienia średnio zajmuje ok 200 godzin x (24+12) miesiące x 4 Gb = 28.800 Gb

czyli 28Tb danych! W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu na miesięczny

okres przechowywania danych i/lub możliwość zapisu poklatkowego i/lub akceptację

zwykłej rozdzielczości filmu.

Ad. 4.
Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie 4.8.SIWZ „ Inne obowiązki wykonawcy”:

ppkt. 12) otrzymuje brzmienie:
„12) zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie

Wykonawcy, przez okres dwumiesięczny w czasie obowiązywania umowy i po jej

zakończeniu danych przejazdu precyzyjnie nagranych tras przebytej drogi z rejestratora

wideo o rozdzielczości co najmniej 720 pikseli. Wykonawca powinien posiadać

odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych

danych, które powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego”..

W ślad za ty zmianie ulegnie odpowiednio treść w ppkt 7, który otrzymuje brzmienie:

„7) wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (W tym odpadów zmieszanych

I segregowanych), w rejestrator wideo o rozdzielczości co najmniej 720 pikseli”.

oraz treść 4 rozdział III pkt 4.8 ppkt 7 i 12 wzoru umowy.
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